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 :EndNoteنرم افزار 

یكی از نرم     Endnoteباشد و می مدیریت اطالعات شخصی، در حال حاضر یک حوزه تحقیقاتی در مطالعات اطالع رسانی

توان یک فایل شخصی ایجاد می ارباشد. با این نرم افزمی های کاربردی در مدیریت اطالعات شخصی و کتابشناختیافزار

اده قرار گرفته است را مدیریت و کرد و منابع و ماخذی که برای نوشتن مقاله، کتاب و هر نوشته تحقیقاتی دیگر مورد استف

نها را در یک فرمت نوشتاری استاندارد ذخیره نمود. همچنین قابلیت جستجو مقاالت در پایگاه ها و ذخیره کردن اطالعات آ

 کند. می نیاز در فایل شخصی را فراهممورد 

 :توانیدمی افزار نرم این کمک با

 بسازید خود تحقیق هاییادداشت از الكترونیكی ایپوشه. 

 کنید مرتب یكسان و دلخواه قالبی در را خود مقاالت استنادهای. 

 بپردازید جستجو به راحتی به خود پژوهشی منابع میان در. 

 ،کنید ذخیره را خود نیاز مورد مقاالت متن و نمودارها، جداول، تصاویر. 

 کنید زیاد و کم راحتی به را الكترونیكی فیش هر هاییادداشت اطالعات. 

 کنید اضافه متن به دلخواه یشیوه هر با را استنادها مقاله، نوشتن با هنگام هم. 

  :افزار نرم کنید توجهنكته  Endnoteرا بعد از نرم افزار Word .نسب کنید 

Endnote  محصولی از شرکتThomson ( است و دارای دو نسخه وب و نسخه رومیزیDesktop) باشد.می 

 

 یادید تعداد زیتوانی( مکتابخانه نجای)در ادرایو هر  باشد .در یوتر میو کامپیک درایمانند  Endnoteبرنامه  در 2کتابخانه کی

 Folder  ا  یGroup و در هر کدام تعدادی  دیینما ایجادFile هر منبع دارای مشخصات کتابشناختی مورد قرار دهید 3یا منبع .

  ر موارد می باشد.یخ و سایتار عنوان، سند،یک مدرک مورد ارجاع مانند نام نویاز در ین

  .د وجود نداردیجاد کنید ایتوانیکه مکتابخانه در تعداد  یتیمحدودنكته: 

                                                        
2 Library  
3 Reference 



 

 Endnote X4افزار  ابزارها و امکانات الزم برای استفاده از نرم

 ويندوز ... -1

 Windows 7 (32 or 64 bit versions) 

 Windows Vista (32 or 64 bit versions) 

 Windows XP with at least Service Pack 3 installed 

 endnote X4نرم افزار  -2

 ... Wordنرم افزار  -3

Microsoft Office Word 2003, 2007, or 2010 (32 bit version) for Windows 

 

 امکان اتصال به اينترنت -4

 

 :EndNote X4نصب نرم افزار 

  

 کلیک کنید. Next: گزینه دوم را انتخاب و روی 2شكل  کلیک کنید. Nextروی  -1شكل 



  

 کلیک کنید. Nextروی  -4شكل  کلیک کنید. Nextروی  -3شكل 

  

 کلیک کنید. Next: گزینه دوم را انتخاب و روی 6شكل  د.کلیک کنی Next: گزینه دوم را انتخاب و روی 5شكل 

  

 رجوع کنید. 9به شكل  -8شكل  کلیک کنید. Nextروی  -7شكل 



  

: تمامی قسمت هایی که با عالمت قرمز مشخص شده 9شكل 

 را باز کرده و با انتخاب گزینه اول فعال کنید.
 کلیک کنید. Nextروی  -11شكل 

  

 کلیک کنید. Nextروی  -12شكل  کلیک کنید. Nextی رو -11شكل 

  

 کلیک کنید. Finishروی  -13شكل 
را کپی  EndNoteایی رفایل اج Crackedاز پوشه  -14شكل 

 کنید.



 

 شده جایگزین کنید. Setupرا با فایل  EndNoteفایل اجزایی  -15شكل 

 

 Word 2003, 2007, 2010در  EndNoteنوار ابزار 

 ن اضافهبه آ EndNote x4، نوار افزار EndNoteکنید بعد از نصب میاستفاده  2111یا  2117نسخه   Wordورتی که از در ص

 . (16)شكل  شودمی

 

 Word 2007, 2010در  EndNote X4نوار ابزار  -16شكل 

 Start\ All Programs\EndNote\Configureشود بعد از نصب، گزینه می استفاده 2117چنانچه از نسخه های قبل از 

Endnote  را انتخاب کنید تا این ابزار بهWord  (17-21)شكل  شما اضافه شود. 

 

 



 .کنید کلیک Next و روی انتخاب را اول یگزینه -18شكل  Startدر  EndNote X4نرم اقزار  -17شكل 

  

 کنید کلیک  Finishروی  -21شكل  کنید کلیک Next روی -19شكل 

 .شودمشاهده می Word 2003در  21شكل  صورت به  EndNote X4 ابزار نوار

 

 Word 2003در   EndNote X4 ابزار نوار -21شكل 

استفاده  EndNote X4زیر منوی  Toolsبا استفاده از منو، از منوی  Word 2003در برنامه  EndNote X4برای استفاده از 

 (.22کنید )شكل 

 

 Word 2003در برنامه  EndNoteابزار استفاده از نوار  -22شكل 



 :مفهوم چند با آشنايي

 کند.هدایت می نوشته پایان منابع فهرست در اطالعاتی منابع یا منبع به را ما کدام، هر که هستند متن در کلماتی یا عالیم

  (Citation):استناد

 کنند.عاتی در فهرست منابع پایان نوشته هدایت میعالیم یا کلماتی در متن هستند که هر کدام، ما را به منبع یا منابع اطال

 .اطالعاتی منبع یک از ست کاملی کتابشناختی توصیف(Reference):  منبع يا ماخذ يا منبع

سبک  اساس بر باال مورد دو هر. دارد منبع یک کتابشناختی اطالعات که خاصی ترتیب (Style):استنادنويسي  سبك

(Style) پرکاربرد های سبک ی نمونه از . دارند را خود خاص های سبک مختلف، ناشران .گیرند می قرار نوشته واحدی در 

 به توانیم می EndNote کمک با . برد نام Harvard  سبک  یا آمریكا( روانشناسان )انجمن APAسبک  از توان می ایران در

  .دهیم تغییر خاص ناشر هر نامه ی شیوه با مطابق و ماخذ را استنادها سبک سهولت و سرعت

 

 :EndNote X4اجرای برنامه 

 .(23شود )شكل می مشاهدهر یپنجره ز Endnote   كونیآ یک رویپس از نصب برنامه با کل ■

 

 (Desktopیا  Webمورد استفاده ) EndNoteپنجره انتخاب نوع  -23شكل 

کلیک کنید تا پنجره  Nextو روی گزینه را انتخاب کرده  Do not integrate with EndNote Web at this timeگزینه 

Getting Started with EndNote  (.24ظاهر شود )شكل 



 

 EndNoteپنجره انتخاب اولیه برنامه  -24شكل 

1- Learn about Endnote برای آشنایی با برنامه :Endnote .روی شكل کلیک کنید 

2- Create a new Endnote Libraryاگر برای اولین بار از روی شكل کلیک کنید. خصی جدید : برای ایجاد کتابخانه ش

Endnote کنید بایستی این گزینه را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه پنجره می استفادهNew Reference Library ظاهر 

ابخانه جدید کلیک کنید. کت Saveنام کتابخانه جدید را وارد کنید و روی گزینه  File name(. در قسمت 24شود )شكل می

 (.25شود )شكل می باز Endnoteدر برنامه 

 ...Newگزینه  Fileی فعال نباشد برای ایجاد کتابخانه جدید از منوی را اجرا کرده اید و کتابخانه Endnoteنكته: اگر برنامه 

 .را انتخاب کنید

3- Open an existing Libraryهایی که قباًل ایجاد کرده اید را باز کرده و آن را توانید کتابخانه می : با استفاده از این گزینه

 ویرایش کنید.

 



 

 برای ایجاد کتابخانه جدید New Reference Libraryپنجره  -24شكل 

 

 بعد از ایجاد یک کتابخانه جدید EndNoteبرنامه  -25شكل 

اید از ای که قبالً ذخیره کردهباز کردن کتابخانهی فعال نباشد برای اید و کتابخانهرا اجرا کرده Endnoteنكته: اگر برنامه 

استفاده کنید. کتابخانه برنامه  Ctrl+Oتوانید از می . همچنینرا انتخاب کنید Open\Open Library گزینه Fileمنوی 

Endnote (.26شود )شكل می باز 

 



 

 پنجره فراخوانی کتابخانه ذخیره شده -26شكل 

 

 تابخانه شخصيوارد کردن اطالعات در ک ■

 

 توان استفاده کرد:می راه از دوبرای وارد کردن اطالعات در کتابخانه 

 اطالعات مربوط به یک منبع را به صورت دستی وارد کنیم. -1

 به پایگاه اطالعاتی متصل شده و اطالعات را مستقیم وارد کنیم. -2

 

 اطالعات مربوط به يك منبع را به صورت دستي وارد کنیم. -1

 کتابخانه برای وارد کردن منبع به صورت دستی  پس از ایجاد

  New referenceگزینه  Referencesاز منوی  .1

  Ctrl+N میانبر یا از .2



  یا از آیكون  .3

 (.27بازشود )شكل  New referenceاستفاده کنید تا پنجره 

 

 برای ورود منبع جدید به صورت دستی New Referenceپنجره  -27شكل 

 منبعنوع  .دیح انتخاب کرده ایخود را صح 4منبعد نوع یمطمئن شومنبع ورود  گردد قبل ازیظاهر م New Referenceپنجره 

  باشد. یم Journal Articleش فرض در برنامه یبطور پ

  د.یمورد نظر خود را انتخاب نمائ منبعست ظاهر شده نوع یو مشاهده ل Reference Types کلیک نمودن بر قسمتبا 

 منبع. به عنوان مثال فیلدهای د داشتیخواه منبعک یات یورود جزئ یبرا یمختلف  فیلدهایانتخاب شده  منبعبر اساس نوع 

Journal Article ... باشد.می شامل نویسنده، سال، عنوان مقاله، نام مجله و 

 قبول منبعآن را به عنوان یک  در ضمن اگر حتی یكی از فیلدها را پر کنید برنامه نكته: الزامی ندارد که همه فیلدها را پر کنید.

 بایستی فیلدهایی که در مجله مورد نظر الزم است را پر کنید.کند اما می

 شوند.می نكته: با بستن پنجره، داده ها بصورت خودکار ذخیره

                                                        
4 Reference Type 



 ايي بین فیلدهاجابج

  استفاده کنید. SHIFT+TABو برای برگشتن به فیلد قبل از میانبر  Tabه فیلد بعدی از برای رفتن بتوانید می شما  -1

 در فیلد مورد نظر کلیک کنید و به ویرایش فیلد بپردازید. -2

 با استفاده از کلیدهای جهت دار باال و پایین بین فیلدها جابجا شوید. -3

 د.یشروع نمائ یورود اطالعات را بصورت دست (Author) منبعک یاول  فیلدک در یبا کل

  ی اطالعات پر کنید. توانید هر فیلد را با کپمی نكته: شما

  د:یستفاده کنار را یز یهافرمتاز  یكیسنده یهنگام ورود اطالعات مربوط به نو

  1مثال  2مثال  3مثال 

Eskandar Zand Peter William Hamilton Mohammad Ali Baghestani  نام و نام خانوادگی1فرم : 

Zand, Eskandar Hamilton, Peter William Baghestani, Mohammad Ali  نام)،(   : نام خانوادگی2فرم 

Zand, E. Hamilton, P. W. Baghestani, M. A. 
 (،) : نام خانوادگی3فرم 

 ).( نامحرف اول 

 

  د.یشو یبعد  یهاوارد خط  Enterد یجدا وارد گردد. با استفاده از کل یهادر خط یستیسنده باینو هرنام 

در مواردی که نیاز است برخی کلمات )مثل نام علمی( به  .نوشته شود ان آنیدر پا یوع  عالمتا هر نیبدون نقطه مقاله عنوان 

  استفاده کنید. Iصورت ایتالیک نوشته شود از آیكون 

  د:یوارد کن ریز یاز فرمت ها یكیرا به  منبعی شماره صفحه ها

349-361 

349-61 

  باشد. یخ نمیر تارییقادر به تغ  EndNote د .یظاهر شود وارد کن د بعدا در مقالهیخواه یرا همانگونه که م منبعخ یتار

  .دیرا بطور کامل وارد کن منبعک  کتاب یاز  یا بخشیکتاب  ک یش یرایاطالعات مربوط به و

سمت راست پنجره  در گوشه  xعالمت  یک رویبا کل (28)شكل  افتیان یشما پا منبعکه وارد نمودن  مشخصات  یزمان

  .(29شكل ) گردد یره میودکار ذخخطور شما ب منبع



حال حاضر  در منبعد که چه تعداد یگو یبه شما م Endnote ن پنجره ،ییده است در پایره گردیتان ذخکتابخانهشما در  منبع

 .باشد یموجود مکتابخانه در 

را با همان روش  یشتریب یهابعمند  یتوان یشما م مورد نظر، نوع منبع انتخاب و new reference كونیآ یک رویحاال با کل

 .دیاضافه نمائ خود،کتابخانه به   باالدستی  گفته شده در 

فیلدهایی که خالی هستند نمایش داده نمی شود. پس از اعمال این گزینه،  Hide Empty Fieldsنكته: با کلیک بر گزینه 

 .کندمی شود که عكس گزینه قبل عملمی نمایان Show Empty Fieldsگزینه 

 منبعويرايش 

 را انتخاب کنید. Edit Referencesگزینه  Referencesمنبع مورد نظر را انتخاب کرده و از منوی  -1

 استفاده کنید. Ctrl+Eمنبع مورد نظر را انتخاب کرده و از میانبر  -2

رات ید تغیتوانیشود و م یده میات دیبا جزئ منبعآن  یک کردن رویبا دوبار کل کردهمورد نظر را انتخاب  منبع -3

 .دیآن انجام ده یالزم را رو

 گردد. یر میرات داده شده ذخییبا تغ منبعدر گوشه سمت راست پنجره بسته شده و  xبا انتخاب عالمت   

  

 ذخیره New referenceمنبع پس از بستن پنجره  -29شكل  فرم کامل منبع پس از کامل شدن -28شكل 

 شودمی

 :های تکراری منبعپیدا کردن 

خذی را که تكراری وارد شده باشد را در پوشه را انتخاب نمایید. منابع و ما  Find Duplicationگزینه  Referencesاز منوی 

Duplicate Reference   )نمایش داده و همزمان پنجره )لیست سمت چپ کتابخانهFind Duplication  هر . شودمی نمایان

خواهید می ی را کهمنبعدارند.  Keep This Recordگزینه  شود که هر کدام یکمی نمایش دادهدر پنجره تكراری  منبعدو 



هر  Skipشود. در پنجره باز شده با انتخاب گزینه می دیگر حذف منبعنگه دارید روی گزینه مذکور کلیک کنید. با این کار 

 (.31مانند )شكل می در کتابخانه باقی منبعدو 

 

 Find Duplicationپنجره  -31شكل 

 :Sort Libraryاستفاده از گزينه 

 مورد نظر هایانتخاب فیلدبا را انتخاب کنید.   …Sort Libraryگزینه ی  Toolsتوانید از منوی می جهت منظم نمودن منابع

 .دنشومی مرتب های انتخاب شدهفیلد سبر اسا تابخانههای کمنبع

اول بر اساس سال و سپس بر شكل زیر شوند. به عنوان مثال در می تبها با توجه به ترتیب فیلدهای انتخاب شده مر منبعنكته: 

 .(31شكل ) شوندمی اساس نویسنده و عنوان مقاله مرتب

توان نوع ترتیب هر فیلد را تغییر هد. با کلیک روی این گزینه ها میدمی نوع مرتب کردن هر فیلد را نشان A-Z گزینهنكته: 

 داد. 



 

 ی منابعپنجره مرتب ساز -31شكل 

د منابع روی هر فیل. با دوبار کلیک کردن (32)شكل  ابخانه استها استفاده از عنوان فیلدها در کت منبعراه دیگر مرتب کردن 

کند. به عنوان می شوند. اگر دوباره روی همان فیلد کلیک کنید نوع مرتب شدن آن فیلد تغییربر اساس آن فیلد مرتب می

نشان دهنده این است که این کتابخانه بر  Yearفلش کوچک باالی  کلیک شده است. Year مثال در شكل زیر دوبار روی

 اساس این فیلد مرتب شده است و جهت فلش نشان دهنده نوع مرتب شدن است.

 

 مرتب سازی  منابه با استفاده از عنوان فیلدها -32شكل 

 جستجوی منابع:

 نمایان شود Search( را انتخاب کنید تا پنجره Ctrl+F)میانبر    Search Libraryگزینه  Toolsاز منوی  برای پیدا کردن منابع

 .(33شكل 



 

 

 فرم جستجو -33شكل 

 فرم جستجو را پر کنید و نتایج جستجو را مشاهده کنید. 

 توانید برای جستجوی سریع استفاده کنید.می در نوار ابزار Quick Searchنكته: از 

 :منبعبه  ضمیمه کردن فايل

 ضمیمه کرد: منبعتوان یک قابل را به می روش سهبه 

زیر  Referencesخواهید فایلی را ضمیمه یكی از منابع کنید روی آن منبع کلیک کرده، سپس از منوی می چنانچه -1

 را انتخاب کنید.   …Attach Fileگزینه  File Attachmentsمنوی 

 را انتخاب کنید.  …Attach File یک کرده و گزینهراست کل File Attachmentsدر فیلد  منبعزمان نوشتن  -2

 را انتخاب کنید.  …Attach Fileگزینه   File Attachmentsنوشته شده راست کلیک کنید و از  منبعروی  -3

 توان بیش از یک فابل ضمیمه کرد.می منبعنكته: به یک 

  شود.می ه ذخیرههای یک کتابخانه در یک پوشه جداگان منبعنكته: فابل های ضمیمه شده به 

 فیش صورتتصوير به  يا شکل ضمینه کردن

 میان در را هاآن توانیدنمی ولی شویدمواجه می هااین شبیه چیزهایی یا فیلم عكس، ،تصویر با شما که هستند زیادی موارد

 کند. می فراهم را كانام این EndNoteکنید.  الصاق نها آ به را مرتبط اطالعات راحتی به یا دهید جای خود تحقیق منابع

 باز کنید. Endnoteکتابخانه را در  -1

 شود. می کلیک کنید. پنجره ای خالی برای ورود اطالعات باز New Referenceبر روی  Referenceاز منوی  -2

 را انتخاب کنید. Figureدر گوشه ی باال سمت راست،  References Type از قسمت -3

 ا )مولف، عنوان و ...( را وارد کنید.اطالعات کتابشناختی مربوط به تصویر ر -4



 Attachو سپس روی گزینه  Figureراست کلیک کنید. از منوی ظاهر شده، ابتدا روی  Figureبر روی قسمت  -5

Figure (34)شكل  کلیک کنید. 

 

 Figureدر فیلد  Attach Figureنحوه انتخاب  -34شكل 

 شود.می ظاهر Attach Figureی با عنوان پنجره -6

 .(35)شكل  کلیک کنید Choose Fileی کلید بر رو -7

 .(35)شكل  کلیک کنید open انتخاب و رویرا  دید، با انتخاب مسیر، فایل تصویردر پنجره ی ج -8

 .(36)شكل  آیدمی به نمایش در Figureتصویر کوچكی از تصویر اصلی شما در قسمت  -9

 .(36)شكل  ، زیرنویس تصویر )در صورت وجود( را وارد کنیدCaptionدر قسمت  -11

 شود.می این منبع به طور خودکار ذخیره با بستن پنجره -11



 

 پنجره انتخاب فایل -35شكل 

 

 Figureقابل صمیمه شده در فیلد  -36شكل 

 انتخاب قالب منابع:



مت مورد نظر بندی منابع بر اساس فردر این برنامه، امكان تغییر قالبدر پابان کار تحقیقی، لیستی از منابع و مآخذ وجود دارد. 

اگر مجله مورد نظر در  .فرمت مورد نظر را انتخاب کنبد  Bibliography Output Styleاز نوار ابزار قسمتوجود دارد. 

. از لیست (37)شكل  باز شود Choose A Style را انتخاب کنید تا پنجره  Select Another Styleلیست موجود نبود گزینه 

 Findاز قسمت . تغییر کندد جدی قالبکلیک کنید تا فرمت منابع به  Chooseو روی گزینه  مورد نظر را انتخاب کنید قالب

by قالبتوانید می ( ها را بر اساس دسته بندیAgriculture, Ecology, Science, …  فیلتر کرده و )مورد نظر را  قالب

  .(37)شكل  کنیداده برای پیدا کردن مجله مورد نظر استف Quick searchاز قسمت انتخاب کنید. 

 . باشدمی در دسته بندی های مختلف باشدمی سبک مختلف 4574دارای  EndNote X4نكته: 

 

 پنجره انتخاب قالب منابع -37شكل 

 ايجاد يك قالب جديد



لب جدید ایجاد قارا انتخاب کنید تا پنجره  New Styleگزینه  Output Styleزیر منوی  Editبرای ایجاد فالب جدید از منوی 

  (.38شود )شكل نمایان 

 

 منبع پنجره ایجاد قالب جدید -38شكل 

 .(39)شكل  جدید بسازیدقالب بر اساس نیاز خود یک موجود و  گزینه با استفاده از شودمی در صفحه ای که باز

 



 ایجاد شده است EndNoteمنبع که در برنامه  قالب جدید -39شكل 

 

 جودايجاد يك قالب از قالب های مو

انتخاب کنید سپس از منوی   Bibliography Output Styleبرای ایجاد یک قالب از قالب های موجود ابتدا آن را از قسمت 

Edit  زیر منویOutput Style  نام قالب انتخابی"گزینه" Edit  را انتخاب کنید تا پنجره اصالح قالب باز شود. تغییرات را بر

 (.41( )شكل .Agronomy J)به عنوان نمونه  ا با نام جدید ذخیره کنید قالب اعمال کنید و در آخر آن ر

 

 (.Agronomy Jنمونه ایجاد یک قالب از قالب های موجود ) -41شكل 

 گروه بندی منابع در يك کتابخانه:

ود. به عنوان این امكان وجود دارد که منابع موجود در یک کتابخانه در گروه های مختلف دسته بندی ش EndNoteدر برنامه 

توانید منابع مربوط به هر قسمت )مقدمه، بررسی منابع، مواد و روش و می نامه اختصاص دهیدثال اگر یک کتابخانه را به پایانم

ا را انتخاب کنید ت Create Groupsگزینه  Groupsنتایج و بحث( را در یک گروه قرار دهید. برای ایجاد یک گروه از منوی 

را بزنید تا گروه تشكیل  Enterیل شود. یک نام مناسب برای گروه انتخاب کرده و در سمت راست صفحه گروه جدید تشك

 .(41)شكل  شود



 

 

 EndNoteایجاد یک گروه در برنامه  -41شكل 

کلیک راست  My Groupsتوانید در قسمت آبی رنگ سمت راست برنامه روی قسمت می نكته: برای ایجاد گروه جدید

 .(42)شكل  را انتخاب کنید Create Groupsکرده و گزینه 

 

 

هامنوی ایجاد و مدیریت گروه -42شكل   

د یا روی گروه نیرا انتخاب ک Rename Groupگزینه  Groupsاز منوی  آن،: برای تغییر نام یک گروه پس از انتخاب نكته

 ب کنید.را انتخا Rename Groupمورد نظر راست کلیک کرده و گزینه 

را انتخاب کنبد یا روی  Delete Groupگزینه  Groupsنكته: برای حذف کردن یک گروه پس از انتخاب گروه از منوی 

 را انتخاب کنید. Delete Groupگروه مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه 

 Add Referencesزیر منوی  Groups ابتدا آنها را انتخاب کرده از منوی كه منابع را در یک گروه قرار دهیدنكته: برای این

To  گروه مورد نظر را انتخاب کنید. با انتخاب گزینهCreate Custom Group توانید منابع انتخاب شده می در همین قسمت

 را در یک گروه جدید قرار دهید.

 Groupا انتخاب کنید. هر ر Create Group Setگزینه  Groupبرای اینكه یک دسته گروه جدید ایجاد کنید بایستی از منوی 

Set تواند شامل میGroup  وSmart Group.های  مختلف باشد 



 :Smart Groupايجاد 

وجود دارد تبدیل جستجو به یک گروه است. به عنوان مثال میخواهیم تمامی منابع  EndNoteقابلیت دیگری که در برنامه 

 کار دو روش وجود دارد:را در یک گروه قرار دهیم. برای این  2117مربوز به سال 

 (.43 را انتخاب کنید )شكل Smart Groupرا انتخاب کنید تا پنجره  Create Smart Groupگزینه  Groupsاز منوی  -1

 

 Smart Groupپنجره ایجاد  -43شكل 

 Createزینه و با توجه به فیلدهای موجود با کلیک بر روی گ نام این گروه را انتخاب کنید Smart Group Nameدر قسمت 

 .(44)شكل  منابع مورد نظر را جستجو کنید

 

 بر اساس سال انتشار منبع Smart Groupایجاد  -44شكل 

شود و تمامی منابع موجود در کتابخانه که مربوط به می ایجاد Year 2007یک گروه به نام  Createپس از کلیک روی گزینه 

 .(45شكل  گیردمی است در این گروه قرار 2117سال 



 

 EndNote( در برنامه 2117بر اساس سال انتشار منبع ) Smart Groupایجاد  -45شكل 

باشد. بدین منظور در می EndNoteدر قسمت پایین برنامه  Searchاستفاده از قسمت  Smart Groupروش دیگر ایجاد  -2

ایجاد شده اند را در یک گروه  2111/3/2تاریخ  فیلد مورد نظر منابع را جستجو کنید. به عنوان مثال میخواهیم منابعی که در

)شكل  روبرو تاریخ مورد نظر را بنویسید ترا انتخاب کرده و در قسم Last Updatedقرار دهیم. در قسمت جستجو ابتدا فیلد 

46). 



 

 Searchاستفاده از با  Smart Groupایجاد  -46شكل 

 .(47)شكل  را انتخاب کنید Convert to Smart Groupکلیک کرده و گزینه Optionروی گزینه 

 

 Convert to Smart Groupگزینه انتخاب  -47شكل 

 .(48)شكل  انتخاب کنید Smart Groupنام مناسب برای   My Groupsدر سمت راست نرم افزار در قسمت 



 

 پس از جستجو Smart Groupنام گذاری  -47شكل 

 .(48)شكل  گیرندمی ده در آن قرارشود و منابع پیدا شمی ایجاد 2111/3/2گروه 

 

 Searchایجاده شده با استفاده از  Smart Group -48شكل 



 

  ده و اطالعات را مستقیم وارد کنیدبه پايگاه اطالعاتي متصل ش  -2

  Endnote  بطور کتابخانه ها به  منبعگاهای اطالعاتی را جهت جستجو و ورود یسه روش امكان ارتباط با پا باOnline ا را دار

 :باشدمی

1- Connection file  م فراهم یبطور مستقکتابخانه ها را در منبعره یو ذخ افتیباز جستجو، گاه ها،یامكان اتصال به پا

 د. ینمامی

پس از ظاهر شدن  .دیرا انتخاب کن  (My EndNote Library)مورد نظر برای مثالکتابخانه  Openزیر منوی  Fileاز منوی 

  .(49تا پنجره نمایان شود )شكل  دیرا انتخاب کن  Online Search گزینه  Toolsنوی از م پنجره،

  .دیک کنیکل Connectمی باشد  روی دکمه   Library of Congressگاه ینجا  پایگاه مورد نظر، که در ایپس از انتخاب پا

 

 Choose A Connectionپنجره  -49شكل 

  د.یمتصل شده ا Library of Congress  گاهیحال شما به پا

 د. ید واژه خود را وارد و جستجو را آغاز کنیو سایر موارد کل   Any field،  Author،Titleمورد نظرمانند:  Field با تعیین

  .دکنیجستجو را آغاز  Searchبا کلیک روی ( Allelopathy)در این جا های مورد نظر د نمودن کلید واژهارپس از و

 .(51)شكل  دهدعداد مقاالت بازیافتی را نشان میکه تنمایان شده ی اجو پنجرهدر پایان کار جست



 

 Onlineپس از اتمام جستجوی  Confirm Online Searchنمایان شدن پنجره  -51شكل 

  ه خواهید نمود.و را به شكل زیر مشاهدجنتایج جست okبا کلیک روی دکمه 

 



 جستجو پس از اتمام onlineنتایج جستجوی  -51شكل 

انتخاب  Save Searchکلیک کرده و گزینه  Optionsروی گزینه  در یک کتابخانه جدید اطالعات بازیافتیجهت ذخیره 

  و نتایج را در کتابخانه جدید ذخیره کنبد. کنید

گردد، در یقل ممنتکتابخانه بازیافتی به  عابمنو انتخاب  باشد، می  My EndNote Libraryمورد نظر را که در اینجا کتابخانه 

  گردد.می ن شده ذخیریاطالعات  در محل تعی صورت بستن پنجره

 

 که قبال ذخیره شده را وارد کنیم؟ فايلهاييچگونه 

را انتخاب  Fileگزینه  Importزیر منوی  Fileیره شده است، از منوی برای وارد کردن اطالعات متنی که قبال در رایانه ذخ

 کنید.

 Importاز منوی  . سپسانتخاب کنید …Chooseقسمتاز با استفاده شود، فایل مورد نظر خود را می جره ای که بازدر پن

Option  (52)شكل  ( انتخاب کنیدشده)بر اساس پایگاهی که فایل از آن ذخیره را فایل نوع. 

 نید آیا منابع تكراری وارد شود یا نه.انتخاب ک Duplicatesنكته: در قسمت 

ی آن را هم توانید ترجمهمی در صورتی که اطالعات منابع به زبانی غیر انگلیسی باشد، Text Translationنكته: در قسمت 

 داشته باشد.

 

 Import Fileپنجره  -52شكل 



 

 Wordبه واژه پرداز endnoteوارد کردن منابع از 

 تایپ نمائید.  wordمتن مقاله خود را طبق معمول در واژه پرداز 

  نقطه قرار دهید. له بین آخرین حرف ازآخرین کلمه وصدر متن ابتدا یک فا منبع د کردنبرای وار

خواهید به نوشته اضافه کنید منبعی را که می شوید.  EndNoteکلیک کرده و وارد محیط  Go to EndNoteروی آیكون 

را  inserted Selected Citation(s)گزینه  Cite While You Write (CWYW) زیر منوی  Toolsانتخاب کرده و از منوی 

 .(53)شكل انتخاب کنید

 روی منابع مورد نظر کلیک کنید. Ctrlنكته: برای انتخاب چند منبع با نگه داشتن کلید 

 .(53)شكل منتقل کنید Wordآنها را به  Alt+2توانید با استفاده از میانبر می نكته: پس از انتخاب منابع

 

 Wordدر برنامه  انتخاب منابع و درج آن -53شكل 

 (.54شوند )شكل درج می  Wordمنابع انتخاب شده در برنامه 



 

 Wordمنابع درج شده در برنامه  -54شكل 

 EndNote( تا پنجره 55 را انتخاب کنید )شكل …Find Citationگزینه  Insert Citationنابع از قسمت روی آیكون یافتن م

X4 Find Insert My References (.56د )شكل نمایان شو 

 

 

 Wordجهت درج در برنامه  جستجوی منابع منوی -55شكل 

  .(56 د )شكلکنیکلیک  Findتایپ کرده و بروی دکمه    Findنام نویسنده یا کلید واژه را در قسمت 

 

 Wordپنجره جستجوی منابع جهت درج در برنامه  -56شكل 

  .کنیدکلیک  Insertگزینه ظر خود را انتخاب نمود و روی مورد ن بعمن

 



رمت را  در ف منبعبطور خودکار   EndNoteظاهر گردیده است.همچنین  .Agronomy Jمی بینید که ارجاع در متن در فرمت 

  .(57 )شكل نیز اضافه می کند انتخابی به انتهای مقاله شما

 

 .Agronomy Jبا فرمت  Wordدرج منابع در برنامه  -57شكل 

 دهیم؟ تغییر کتابخانه و متن در را دهاو استنا منابع سبك چگونه

 دهید. تغییر را متن و استنادهای منابع سبک بخواهید خاص ای نشریه به ارسال برای است ممكن

باشد. می Agronomy Jمجله  سبکمورد نظر را انخاب کنید. به عنوان مثال در شكل  سبک Styleاز قسمت  سبکبرای تغییر 

 جدید تغییر سبکبه منابع و  استنادها(. 58 را انتخاب کنید )شكل Crop protectionگزینه  Styleبرای تغییر آن از قسمت 

 EndNote X4را انتخاب  کنید تا پنجره  …Select Another Styleنبود گزینه  Styleمورد نظر در قسمت  سبککند. اگر می

Styles  رد نظر را انتخاب کنید و روی ، فرمت مونوع( 4574) های مختلفسبک(. از بین 59باز شود )شكلOk .کلیک کنید 



 

 Crop Protectionبه  Agronomy Jاز  و استنادها منابع سبکتغییر  -58شكل 

 

 EndNote X4 Stylesپنجره  -59شكل 

 



 

 

 سازگارند؟ EndNoteآيا پايگاه های اطالعاتي مرتبط با رشته تحصیلي من با 

انتقال داد از  EndNoteتوان رکوردهایشان را به می اتی با این نرم افزار سازگارند وهای اطالعبرای اینكه بدانید چه پایگاه

 را انتخاب کنید تا پنجره مربوط به آن باز شود )شكل Open Filter managerگزینه  Import Filtersزیر منوی  Editمنوی 

 کلیک کنید. Get More On the Webبرای اطالعات بیشتر پس از انتخاب پایگاه اطالعاتی گزینه  (.59

 

 EndNote Import Filters پنجره  -59شكل 

 عدد است. 583نكته: تعداد این پایگاه های اطالعاتی 

های سازگارند. پایگاه EndNote X4با نرم افزار  ProQuest, Science Direct, ISI Web of Scienceهایی همچون پایگاه

توان اطالعاتشان را به این نرم افزار اتقال داد از جمله می المللیهای بینوتكلپررایگان زیادی هستند که با پشتیبانی 

PubMed.کتابخانه کنگره آمریكا، کتابخانه ملی انگلیس و غیره ، 

 

 یا انتقال فوری اطالعات به نرم افزار را در چند پایگاه به طور خالصه مرور Direct Exportی استفاده از فرمان شیوه در زیر

 م:کنیمی



Science Direct: 

(. در پنجره 61 شكلدر باالی قسمت نتایج کلیک کنید ) Export Citations ایج جستجو را انتخاب کنید. روی گزینهنت

را انتخاب کنید و  RIS Format، گزینه Export Formatرا عالمت بزنید. در قسمت  Citations and Abstractظاهره شده 

. برای انتقال (62)شكل  شودمی در کامپیوتر ذخیره RISپس از تائید، نتایج با فرمت  .(61ل )شك کلیک کنید Exportروی 

فایل  Import Fileرا انتخاب کنید و در قسمت  …Fileگزینه  Importزیر منوی  Fileنتایج از کامپیوتر به نرم افزار از منوی 

را انتخاب  Importرا انتخاب کنید و گزینه  Reference Manager (RIS)گزینه  Import Optionذخیره شده و در قسمت 

 .(63)شكل  کنید

 

 پس از جستجو Science Directنمای سایت  -61شكل 

 



 Export Citationsپس از انتخاب گزینه  Science Directنمای سایت  -61شكل 

 

  Exportپس از انتخاب گزینه  Science Directنمای سایت  -62شكل 

 

  Science Directپس از فراخوانی فایل ذخیره شده از سایت  EndNoteنمای نرم افزار  -63شكل 

ISI Web of Knowledge: 

، در پایین نتایج جستجو را انتخاب کنید(. 64 جستجو  کنید )شكل ISI Web of Knowledgeموضوع مورد نظر را در صفحه 

 Step 2مشخص کنید کدام قسمت از نتایج را احتیاج دارید. در  Step 1در قسمت اول  Output Recordsصفحه در قسمت 



 Save to EndNote, RefMan, ProCiteی گزینه روو  مقاالت دارید گزینه مورد نظر را انتخاب کنید Abstractاگر نیاز به 

انتقال نتایج از کامپیوتر . برای (66)شكل  شودمی در کامپیوتر ذخیره cgiپس از تائید، نتایج با فرمت  .(65)شكل  کلیک کنید

فایل ذخیره شده و در  Import Fileرا انتخاب کنید و در قسمت  …Fileگزینه  Importزیر منوی  Fileبه نرم افزار از منوی 

 .(67)شكل  را انتخاب کنید Importرا انتخاب کنید و گزینه  ISI-CEگزینه  Import Optionقسمت 

  

 

 ISI Web of Knowledgeجوی سایت جستنمای  -64شكل 

 

 پس از جستجو ISI Web of Knowledgeنمای سایت  -65شكل 



 

  Exportپس از انتخاب گزینه  ISI Web of Knowledgeنمای سایت  -66شكل 

 

 ISI Web of Knowledge پس از فراخوانی فایل ذخیره شده از سایت   EndNoteنمای نرم افزار  -67شكل 

 

CAB Direct: 



 Exportاز جستجو موضوع مورد نظر، با کلیک روی ستاره کنار هر نتیجه، نتایج جستجو را انتخاب کنید. روی گزینه پس 

Marked Citations ( در صفحه ظاهره شده 68 شكلدر سمت راست نتایج کلیک کنید .)Citations  را انتخاب کرده و روی

Export EndNote (RIS) Format س از تائید، نتایج با فرمت . پ(69)شكل  کلیک کنیدRIS شود. می در کامپیوتر ذخیره

 Importرا انتخاب کنید و در قسمت  …Fileگزینه  Importزیر منوی  Fileبرای انتقال نتایج از کامپیوتر به نرم افزار از منوی 

File  فایل ذخیره شده و در قسمتImport Option  گزینهReference Manager (RIS)  کنید و گزینه را انتخابImport  را

 .(71)شكل  انتخاب کنید

 

 

 پس از جستجو CAB Directنمای سایت  -68شكل 



 

 Export Marked Citationsپس از انتخاب گزینه  CAB Directنمای سایت  -69شكل 

 

  CAB Directپس از فراخوانی فایل ذخیره شده از سایت  EndNoteنمای نرم افزار  -71شكل 

 

OvidSP 

در باالی نتایج کلیک   Export. روی گزینه(71 شكل) پس از جستجو موضوع مورد نظر،  نتایج جستجو را انتخاب کنید

گزینه  Select Fields to Displayرا انتخاب کنید. در قسمت  RISگزینه  Export Toکنید. در صفحه ظاهره شده در قسمت 



در  RIS. پس از تائید، نتایج با فرمت (72)شكل  کلیک کنید Export Citation(s)مورد نظر را انتخاب کرده و روی گزینه 

را انتخاب  …Fileگزینه  Importزیر منوی  Fileشود. برای انتقال نتایج از کامپیوتر به نرم افزار از منوی می کامپیوتر ذخیره

را  Reference Manager (RIS)گزینه  Import Optionفایل ذخیره شده و در قسمت  Import Fileکنید و در قسمت 

 .(73)شكل  را انتخاب کنید Importانتخاب کنید و گزینه 

 

 

 پس از جستجو OvidSPنمای سایت  -71شكل 

 

 Exportپس از انتخاب  OvidSPنمای سایت  -72شكل 



 

 OvidSPپس از فراخوانی فایل ذخیره شده از سایت   EndNoteنمای نرم افزار  -73شكل 

JSTOR: 

(. در پنجره ظاهره شده 74 شكلدر باالی نتایج کلیک کنید ) Export Citationsنتایج جستجو را انتخاب کنید. روی گزینه 

Citations and Abstract  را عالمت بزنید. در قسمتSelect a Format ،روی RIS File پس از (75)شكل  کلیک کنید .

زیر  File. برای انتقال نتایج از کامپیوتر به نرم افزار از منوی (76)شكل  شودمی در کامپیوتر ذخیره RISتائید، نتایج با فرمت 

گزینه  Import Optionفایل ذخیره شده و در قسمت  Import Fileرا انتخاب کنید و در قسمت  …Fileگزینه  Importمنوی 

Reference Manager (RIS)  را انتخاب کنید و گزینهImport (77ل )شك را انتخاب کنید. 

 



 

 پس از جستجو JStorنمای سایت  -74شكل 

 

 Citations Exportپس از انتخاب گزینه  JStorنمای سایت  -75شكل 



 

  RIS fileپس از انتخاب گزینه  JStorنمای سایت  -76شكل 

 

 JStorپس از فراخوانی فایل ذخیره شده از سایت   EndNoteنمای نرم افزار  -77شكل 

ProQuest 

در باالی نتایج  My Research. روی قسمت (78)شكل  موضوع مورد نظر را جستجو کنید و نتایج جستجو را انتخاب کنید

انتخاب را  Export directly to ProCite, EndNote or Reference Manager گزینه کلیک کنید. در پنجره ظاهره شده



. برای انتقال نتایج از کامپیوتر به نرم (81)شكل  شودمی ر کامپیوتر ذخیرهد RIS. پس از تائید، نتایج با فرمت (79 شكل) کنید

فایل ذخیره شده و در قسمت  Import Fileرا انتخاب کنید و در قسمت  …Fileگزینه  Importزیر منوی  Fileافزار از منوی 

Import Option  گزینهReference Manager (RIS)  را انتخاب کنید و گزینهImport (81)شكل  انتخاب کنید را. 

 

 

 ProQuestنمای جستجوی سایت  -78شكل 

 

 My Researchپس از انتخاب  ProQuestنمای سایت  -79شكل 



 

 Export directly to ProCite, EndNote or Reference Managerپس از انتخاب گزینه  ProQuestنمای سایت  -81شكل 

 

 ProQuestپس از فراخوانی فایل ذخیره شده از سایت   EndNoteنمای نرم افزار  -81شكل 

Scopus 

در قسمت باالی نتایج  Exportو نتایج جستجو را انتخاب کنید. روی گزینه  (82)شكل  موضوع مورد نظر را جستجو کنید

گزینه  Export Formatرا انتخاب کنید. در قسمت دوم از  Exportدر قسمت اول گزینه  در پنجره ظاهره شده .کلیک کنید

RIS Format (Reference Manager, ProCite, EndNote)  و روی گزینه  را انتخاب کنیدExport شكل  کلیک کنید(

. برای انتقال نتایج از کامپیوتر به نرم افزار از (84)شكل  شودمی در کامپیوتر ذخیره RIS. پس از تائید، نتایج با فرمت (83



 Importفایل ذخیره شده و در قسمت  Import Fileرا انتخاب کنید و در قسمت  …Fileگزینه  Importزیر منوی  Fileمنوی 

Option  گزینهReference Manager (RIS)  را انتخاب کنید و گزینهImport (85)شكل  را انتخاب کنید. 

 

 Scopusنمای جستجوی سایت  -82شكل 

 

 Exportپس از انتخاب قسمت  Scopusنمای سایت  -83شكل 



 

 Exportپس از انتخاب گزینه  Scopusنمای سایت  -84شكل 

 

 Scopusپس از فراخوانی فایل ذخیره شده از سایت   EndNoteنمای نرم افزار  -85شكل 

informaword 

 Downloadو نتایج جستجو را انتخاب کنید. در قسمت باالی نتایج گزینه  (86)شكل  موضوع مورد نظر را جستجو کنید

Citation  را انتخاب و روی گزینهGo  پنجره ظاهره شده مطابق شكل گزینه ها را انتخاب و روی  (. در87 کنید )شكلکلیک



. برای انتقال نتایج (89)شكل  شودمی در کامپیوتر ذخیره RISپس از تائید، نتایج با فرمت  (.88)شكل  کلیک کنید Goگزینه 

فایل ذخیره  Import Fileرا انتخاب کنید و در قسمت  …Fileگزینه  Importزیر منوی  Fileاز کامپیوتر به نرم افزار از منوی 

 را انتخاب کنید Importرا انتخاب کنید و گزینه  Reference Manager (RIS)گزینه  Import Optionشده و در قسمت 

 .(91)شكل 

 

 informawordنمای جستجوی سایت  -86شكل 

 

 پس از جستجوی نتایج informawordنمای سایت  -87شكل 



 

 Download Citationپس از انتخاب گزینه  informawordنمای سایت  -88شكل 

 

 Goپس از انتخاب گزینه  informawordنمای سایت  -89شكل 



 

 informawordپس از فراخوانی فایل ذخیره شده از سایت   EndNoteنمای نرم افزار  -91شكل 

 


